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ESTUDO DE CASO SOBRE O PAPEL DA LOGÍSTICA EM UMA 
LOCADORA DE EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 
RESUMO 

Em um mercado cada vez mais competitivo, muitas organizações buscam diferenciais, e a 

aplicação eficaz da logística se torna uma vantagem competitiva, uma vez que realiza 

planejamentos para armazenar, transportar e controlar produtos. Para acompanhar essas 

mudanças, as organizações passam por transformações para se adequarem à tendência 

de mercado, investem em pesquisa e desenvolvimento da logística, desta forma o cliente 

tem o produto/serviço mais rápido e com a qualidade que tanto almeja. Esta pesquisa se 

justifica por analisar a logística como vantagem competitiva em uma empresa de locação 

de equipamentos para escoramento para construção civil e por demonstrar o 

planejamento da reestruturação da logística da mesma. Sendo assim, o objetivo geral 

deste estudo foi analisar os fatores positivos e negativos na reestruturação da logística na 

empresa citada. No que se refere às características metodológicas, utilizou uma 

abordagem qualitativa, realizando uma pesquisa de caráter descritivo, e como 

instrumentos de coleta de dados utilizou-se de pesquisa bibliográfica em livros, artigos 

científicos e questionário. Após o levantamento das informações bibliográficas foi 

realizado um estudo de caso com aplicação de questionário ao supervisor da empresa. 

Desta forma, percebeu-se que a empresa utilizou a logística como uma ferramenta para 

atender suas necessidades e principalmente a satisfação dos seus clientes. 
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INTRODUÇÃO 
 

A economia tem influenciado muito as organizações a buscarem novas 

estratégias e se preparar para as mais diversas situações que envolvam os stakeholders, 

e assim permitindo que estas estejam sempre à frente da concorrência no que se refere à 

obtenção de vantagem competitiva, e consequentemente obter retorno financeiro acima 

do esperado pelos sócios. 

Conforme Uelze(1974, p.41): 

Qualquer organização que use ou produza bens, tem que se preocupar com os 

problemas de movimentá-los de um local para outro, o que obviamente, envolve 

de alguma forma o controle de estoque e outros processos relacionados. 

 

Desta forma, independentemente do tamanho de uma empresa, uma vez 

que produza um bem ou serviço ela utilizará desses artifícios para elevar o nível de 

serviço. 

A Logística tem como função buscar o melhor caminho com menor custo e 

maior rapidez, sem esquecer que isso pode ser relativo, pois pode haver ocasiões em que 

rapidez vai gerar mais custos, entretanto será agregado mais valor ao produto na 

percepção do cliente. 

De acordo com Christopher (2007, p.3) Logística: 

[....] é o processo de gerenciamento estratégico da compra, do transporte e da 

armazenagem de matérias-primas, partes e produtos acabados (além dos fluxos 

de informação relacionados) por parte da organização e de seus canais de 

marketing, de tal modo que a lucratividade atual e futura seja maximizada 

mediante a entrega de encomendas com o menor custo associado. 

 

Desta forma, a logística é utilizada com uma das vantagens competitivas da 

organização, pois trata de um planejamento necessário para o transporte seguro e 

controlado na entrega de um determinado produto. 

De acordo com Christopher (2007), o serviço oferecido ao cliente pode 

proporcionar a diferença entre sua empresa e a de seus concorrentes, ou seja, o nível de 

satisfação dele sobre seus serviços e produtos é usado como vantagem competitiva sobre 

os produtos concorrentes. 

A logística faz com que todo o planejamento desenvolvido pela empresa seja 

alcançado de maneira eficaz até que chegue ao consumidor final. É cada vez mais 

comum as organizações utilizarem esta ferramenta, como forma segura e bem planejada 
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de fornecer seus produtos e serviços para seus destinatários, com isto, melhorando o 

acesso dos fornecedores com os clientes, de maneira que eles venham receber seus 

produtos e serviços com maior comodidade em menor tempo, com a mesma qualidade, 

atendendo às expectativas destes, ou melhor, superando-as para que venham sentir-se 

satisfeitos em relação aos prazos e condições em que os mesmos foram solicitados. 

Apesar de a logística ser responsável pelas grandes alavancadas do 

sucesso de muitas organizações, é cada vez mais comum estas empresas passarem por 

imensos problemas, já que reduzir custos com estocagens e o tempo de entrega nem 

sempre é tarefa fácil, cabendo aos gestores desenvolverem estratégias para diminuir 

esses problemas. 

Desta forma, essa pesquisa tem por objetivo demonstrar como uma 

reestruturação na logística, quando realizada de maneira eficaz, pode afetar 

positivamente uma empresa no ramo de locação no mercado de construção civil.  

O trabalho pretende discutir a questão de como a reestruturação pode ajudar a empresa 

incrementar da melhor forma suas atividades e cumprir seus objetivos com seus clientes, 

levando em conta as necessidades de ambas as partes, tornando possíveis metas em 

alvos viáveis para o sucesso no mercado competitivo. 

O trabalho adota o estudo de caso como abordagem metodológica. Para a 

coleta dos dados, foi utilizado um questionário estruturado, o qual é composto por cinco 

questões direcionadas para a logística da empresa objeto de análise. Para cumprir seus 

objetivos, o trabalho primeiramente estabelece o referencial teórico, seguido pelos 

procedimentos metodológicos adotados, resultados empíricos e, finalmente, suas 

conclusões. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Logística 
 

De acordo com Blumenrg (2004) a logística é um processo parcial de 

produção que providencia os aspectos relativos à movimentação de matéria-prima, 

insumos, informações e equipamentos para o processo de fabricação do produto, 

distribuindo os produtos por diferentes canais até o consumidor final. As atividades que 

dão continuidade ao fluxo de produção tratando dos aspectos de recolhimento dos 

produtos após a venda ou após o consumo, para dar destinação conveniente aos 

mesmos é chamado de processo logístico reverso.  
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A logística está entre os temas que mais têm recebido atenção por parte de 

administradores. Assuntos tradicionalmente ensinados sob os nomes de gestão de 

materiais, armazenamento, administração de almoxarifados, transportes hoje são 

englobados sob a denominação genérica de logística ou cadeia de suprimento. Apesar 

dessa tendência já se ter manifestado por várias décadas, muitos estudiosos consideram 

que os novos termos não passam de uma criação semântica, que a expressão cadeia de 

suprimento é apenas um elegante sinônimo de logística e que logística, por sua vez, é um 

lindo modismo para dizer transporte. Outros, esquecidos de que a logística abrange a 

entrada de materiais na empresa (inputs), o transporte interno (material handling), a saída 

(outputs) e a reversa, ou seja, a reciclagem (reverse), reduzem a logística à distribuição 

dos bens finais (MACHLINE, 2011). 

Para atingir os objetivos organizacionais, a logística é um dos caminhos. Sua 

evolução expandiu sua área de atuação e a tornou mais complexa. Agora, o seu horizonte 

não está restrito só à empresa. Abrange toda a cadeia produtiva e os canais de 

distribuição. O aumento da eficiência operacional exige a integração dos esforços de 

todos os elos para eliminar custos e agregar valor, duas condições para aumentar a 

lucratividade. Atualmente, a logística é integradora e harmonizadora de diversos 

interesses, dentro e fora da organização. Portanto, ao tomar decisões, os profissionais 

desta área devem buscar melhorar o desempenho global do sistema. Isto força os 

profissionais a se preocuparem com a utilização racional dos recursos disponíveis e faz 

com que suas escolhas se traduzam no aumento dos índices de liquidez, atividade e 

lucratividade, bem como, num menor grau de endividamento da empresa (NETO, 2002). 

Para Duarte (2009), os objetivos de desempenho também conhecidos como 

critérios competitivos, missão ou prioridades competitivas da produção por alguns 

autores, são um conjunto de prioridades que a organização deve valorizar para competir 

no mercado a qual está inserida. Além das medidas financeiras que serão o ponto 

principal de avaliação da viabilidade do sistema da Plataforma Logística, a parte seguinte 

examina mais detalhadamente os objetivos de desempenho (critérios competitivos), 

procurando interpretar seus significados e seus trade-offs para a Plataforma Logística, de 

forma a melhor compreender esse sistema, não esquecendo que a Plataforma Logística 

opera com produtos acabados e não com a produção propriamente dita. 

A logística no Brasil está passando por um período de extraordinárias 

mudanças. Pode-se mesmo afirmar que se está em uma revolução, tanto em termos das 

práticas empresariais quanto da eficiência, qualidade e disponibilidade da infraestrutura 

de transportes e comunicações, elementos fundamentais para a existência de uma 
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logística moderna. Para as empresas que aqui operam, é um período de riscos e 

oportunidades. Riscos devido às enormes mudanças que precisam ser implementadas e 

oportunidades devido aos enormes espaços para melhorias de qualidade do serviço e 

aumento de produtividade, fundamentais para o aumento da competitividade empresarial 

(FLEURY, 1998). 

 
2.2 Construção Civil 
 

Marcondes e Cardoso (2005) consideram que para a abordagem logística na 

indústria da Construção Civil, assim como em qualquer outro setor, deve-se considerar os 

aspectos inerentes ao setor, de forma a subsidiar uma implementação adequada de suas 

ferramentas e constituir-se assim um sistema logístico. É possível analisar um sistema 

logístico sobre o ponto de vista dos diferentes agentes que dele participam. Sobre a ótica 

dos fornecedores de materiais, a logística na Construção Civil é similar à logística direta 

de qualquer outra indústria seriada, sendo a obra apenas o destino final. Do ponto de 

vista do empreendimento, a logística direta dos fornecedores de materiais é também a 

administração de materiais (logística de entrada) do empreendimento. 

A construção civil tem sido uma das atividades de grande potencial para a 

garantia do setor econômico no país, porque além de oferecer emprego, as indústrias do 

setor vêm expandindo, e, assim, os investimentos são direcionados para garantir o 

crescimento econômico com os devidos ajustes para a integração da regionalização do 

espaço em que as atividades são inseridas (FARIA; OLIVEIRA, 2012). 

A construção civil tem um papel fundamental nos programas de investimento 

no novo ciclo de crescimento que se pretende para o Brasil, pelas peculiaridades de sua 

cadeia produtiva, como setor de mão de obra intensivo, de baixo coeficiente de 

importação e elevados feitos multiplicadores sobre a economia, a renda, o emprego e os 

tributos. Além disso, a indústria da construção civil é composta por uma grande fatia de 

micro e pequenas empresas, que possuem baixo coeficiente técnico, e ainda empregam 

trabalhadores de pouca qualificação formal (TEIXEIRA; DE CARVALHO, 2011). 

A indústria da construção civil, para Kureski (2011), em momentos de baixo 

crescimento econômico e alto desemprego, é alavancada por políticas públicas, de 

investimento em moradias e infraestrutura, o que diminui, principalmente, o nível de 

desemprego. A escolha dessa atividade econômica decorre principalmente das relações 

intersetoriais da construção civil e de seus fornecedores. A construção civil, também é 

segmento, que mesmo com o avanço tecnológico, impulsiona o mercado de trabalho.  
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No entendimento de Heineck e Barros Neto (2005), os avanços no 

gerenciamento da construção civil podem ter ocorrido historicamente diante da 

grandiosidade das obras do passado. A existência de enormes contingentes de mão de 

obra não deve ter arrefecido o entusiasmo com que transformações da natureza eram 

criadas pelo homem. Da mesma forma, obras militares agregavam um componente de 

velocidade a execução de edificações que o racionalismo do gerenciamento poderia ter 

tornado exequível. 

O desempenho na indústria da construção civil em termos de produtividade, 

qualidade e funcionalidade do produto tem sido baixo quando comparada a outras 

indústrias, situação essa que tem sido explicada pela baixa taxa de inovação. As causas 

desse baixo índice de inovação, por outro lado, já foram investigadas e, entre outras 

questões, os fatores institucionais, as peculiaridades do setor e os modelos teóricos 

subjacentes têm sido apontados como determinantes dessa situação (GRADVOHL, DE 

FREITAS;HEINECK, 2011). 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

As operações logísticas vêm cada vez mais sendo determinantes nos 

resultados das organizações, visto suas abrangências e relacionamentos com diversos 

elos da cadeia de suprimentos. O presente trabalho tem como propósito demonstrar como 

uma reestruturação na logística, quando realizada de maneira eficaz, pode afetar 

positivamente uma empresa no ramo de locação no mercado de construção civil.  

Nesse contexto, este trabalho utiliza como abordagem metodológica o 

estudo de caso, o qual é a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo ou 

comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar aspectos variados de 

sua vida (CERVO;BERVIAN, 2009). Assim, o estudo de caso procura averiguar 

acontecimentos no decorrer do tempo de vida de algo, seja em alguém ou em uma 

organização.  

Segundo Oliveira(2007, p. 117), com a pesquisa qualitativa  

[...] busca-se descrever a complexidade de uma hipótese ou problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no processo de 

mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo, e permitir, em 

maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comprometimentos ou atitudes dos indivíduos.  
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Desta forma, essa pesquisa torna-se qualitativa, pois tem seu foco uma 

análise na reestruturação da logística de uma empresa de locação no mercado de 

construção civil, procurando concentrar-se na questão das pessoas, ou seja, de que modo 

uma mudança desse gênero pode afetar positivamente ou negativamente a vida 

profissional dos funcionários presentes na organização.  

Cervo e Bervian (2011) comentam que a pesquisa descritiva observa, 

registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Desse 

modo, esse método de pesquisa envolve uma atenção especial, pois este estará 

observando fatos que podem ocorrer tanto em um comportamento individual quanto em 

uma corporação, seja ela; político econômico ou sociocultural, e que logo mais irá 

discorrer sobre os assuntos e fatos ali examinados de forma verídica.  

Para a coleta de dados utilizou-se da pesquisa bibliográfica e de um 

questionário estruturado, o qual foi aplicado ao Supervisor da empresa, sendo essa 

ferramenta apresentada no Apêndice A. A pesquisa bibliográfica procura explicar um 

problema a partir de referências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e 

teses (CERVO; BERVIAN, 2011), ou seja, pode-se usar desta ferramenta para responder, 

questionar, avaliar entre outros, sobre os mais variados temas e títulos. Desta forma será 

utilizado um método para fundamentar e responder os assuntos aqui propostos, sendo um 

Questionário estruturado para coletar dados, pois possibilita medir com mais exatidão o 

que se deseja (CERVO;BERVIAN, 2011). Neste sentido, faz-se necessário utilizar o 

questionário para adquirir dados mais precisos e confiáveis de forma mais específica, 

possibilitando assim maior clareza e entendimento dentro de uma organização.  

A seleção do objeto de análise (empresa) ocorreu devido à necessidade de 

se entender como a reestruturação de uma determinada área da empresa, nesse caso a 

logística, impacta nos resultados da mesma. A empresa foi fundada em 1969, e em 1976 

estabeleceu uma sólida parceria com uma empresa alemã, e é em 1981 que nasce a 

empresa com o nome atual que tem hoje. A empresa é líder no fornecimento de formas 

para concreto, andaimes e escoramentos metálicos no Brasil. A SH disponibiliza seus 

sistemas para locação e venda, através de onze unidades no Brasil e uma na Colômbia, 

além de diversos distribuidores e representantes pelo país. Juntos, eles permitem a 

empresa ter a mais ampla distribuição do país nesse setor. 

A Figura 1 mostra de forma macro um pouco mais da empresa objeto de 

análise, e como funciona sua cadeia de suprimentos. 

O fluxo inicia pelos fornecedores de matéria-prima, os quais abastecem os 

fabricantes dos equipamentos. Os fabricantes enviam os equipamentos para o centro de 

distribuição localizado estrategicamente, e em seguida são distribuídos para as filiais 

seguindo critérios de abastecimento. A partir daí o atendimento ao cliente é feito pela filial 

responsável. 
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Figura 1: Fluxo da cadeia de suprimentos da empresa SH Ltda. 

 
Fonte: SH Ltda. 
 

A Figura 2 mostra o processo interno logístico da empresa estudada, no 

intuito de esboçar como as operações ocorrem. 

 

Figura 2: Processo interno de logística da empresa SH Ltda. 

 
Fonte: SH Ltda. 
Legenda: SEE – Solicitação de Entrega de Equipamentos  - RE – Recebimento de Entrega. 
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Na figura 2, pode-se entender melhor como funciona o processo interno da 

empresa, mostrando todo o fluxo de informações e materiais desde seu ponto inicial ao 

ponto final. 

Os dados, predominantemente de caráter qualitativo, foram interpretados, 

buscando divergência e convergência, confrontando a teoria vigente com as informações 

práticas coletadas na empresa, através do qual o caso foi construído, conforme relatado a 

seguir.   

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Resultados 
 

A equipe nacional de logística da empresa pesquisada definiu que seria 

interessante um controle de estoque diferenciado, pois trata-se de um estoque segregado 

e identificado como estoque BOM e MANUTENÇÃO. O estoque BOM é composto pelos 

equipamentos que já passaram por manutenção e os mesmos voltaram a ficar com status 

de pronto para locação. O estoque em MANUTENÇÃO é composto pelos equipamentos 

que foram devolvidos por obras já finalizadas e ainda devem passar pelos processos de 

manutenção (pintar, soldar, desempenar, etc.).Manter o estoque segregado no sistema 

faz com que a programação e atendimento de novos contratos / obras ocorra 

naturalmente, pois nem sempre pode-se contar com devoluções previstas no fim de 

obras, pois isso nem sempre se concretiza. Além dos conceitos, tem-se as separações 

desses status no físico como também no sistema ERP e em indicadores, conforme pode 

ser visto na Figura 3. 

 

 
Figura 3: Painel diário com posição de estoque da empresa SH Ltda. 

 
Fonte: SH Ltda. 
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O controle dessa maneira se deve ao nível de satisfação do cliente em ter o 

material de pronta-entrega em diversos tipos de famílias. O supervisor afirmou que a 

organização cada vez mais deve investir e buscar soluções para reduzir custos que 

envolvam o estoque, desde armazenamento, mão de obra, insumos e tecnologia. No que 

se refere à reestruturação, ela foi necessária para que a organização se mantivesse 

competitiva no mercado de trabalho, pois segundo o supervisor, cada ano que passa o 

mercado se torna mais competitivo e se não houver a reestruturação e investimentos, 

fica-se fora do mercado. Assim, depois que houve a reestruturação foi implantado um 

sistema informatizado que calcula os custos e indica o melhor caminho, estratégia e ao 

mesmo tempo fazendo uma comparação com as outras unidades do Brasil, a qual pode 

ser vista na Figura 4. 

 

Figura 4: Acompanhamento dos custos envolvidos com manutenção do  
estoque da empresa SH Ltda (dados fictícios). 

 
Fonte: SH Ltda. 

 

Por meio da Figura 4 também se acompanham os custos operacionais, os 

quais são limitados por uma meta estabelecida pela diretoria financeira. 

O supervisor relatou também que quando se fala em mudança, é inevitável 

não ter demissões e/ou contratações, e com essa empresa não foi diferente. Em todo o 

processo de reestruturação existe demissão e contratação, pois é uma forma de se 

adequar às novas mudanças, e hoje deve existir esta flexibilidade nas pessoas e a quebra 

dos próprios paradigmas que são criados dentro das organizações. Assim, tanto os 

funcionários novos quanto os antigos que ficaram na empresa, tiveram que passar por 

treinamentos para poder estar prontos e qualificados para o novo período que se 

sucedeu. Deve existir uma adequação por parte da organização no sentido de instruir e 

preparar o colaborador na busca do objetivo que atenda, tanto as necessidades da 

empresa quanto os objetivos de seus colaboradores, sempre visando o bem-estar de 

todos. 
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4.2 Discussão 
 

Ao analisarem-se as informações obtidas, verifica-se que a empresa deve 

investir sempre, em pessoas qualificadas e treinadas e buscar novas tecnologias para 

planejar suas operações desde a busca pela matéria-prima, passando pelo setor de 

vendas até chegar aos clientes (obras de construção civil), sejam eles de grande porte ou 

não, pois se a empresa possuir um bom planejamento, consequentemente economizará 

tempo e dinheiro. 

Na visão de Costa (2014) “a tecnologia vem avançando de forma mais que 

acelerada, mas continuamos sustentando e agravando os mesmos problemas de 

abastecimento, de usos inadequados, de incapacidade e de omissão da esfera pública 

responsável pela macro logística”. 

Quando uma corporação passa por uma reestruturação no seu ambiente 

interno ou externo, é para acarretar mudanças, sejam elas no espaço físico, no quadro de 

funcionários, ou até mesmo na segmentação de mercado. Independente do ramo em que 

a empresa atua, ela sempre deverá desenvolver estratégias competitivas para estar à 

frente de seus concorrentes, por uma questão de sobrevivência no mercado, desta forma, 

evitando gastos desnecessários e reduzindo custos, a empresa certamente alcançará 

seus objetivos.  

Para que a empresa fosse adaptada a essa reestruturação, fez necessária a 

troca de funcionários, sendo que uns saíram e novos entraram, até mesmo por uma 

questão de acomodação, ou seja, novas estratégias e nova direção. A empresa quer que 

seus funcionários sintam-se motivados e para isso investe no potencial dos mesmos, 

entretanto cabe aos próprios colaboradores buscarem capacitação, se atualizarem no 

mercado e principalmente especializarem-se, visando serem diferenciais no meio de tanta 

gente buscando empregos, e até mesmo suas vagas, no mercado de trabalho.  

Sendo assim, destaca-se que, mesmo com objetivos e metas cumpridas 

para essa fase, a empresa não se acomoda, procurando constantemente novas 

estratégias para estar reduzindo custos, obtendo melhor resultado financeiro e 

alcançando a excelência no padrão de qualidade de seus produtos e funcionários.  
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5. CONCLUSÕES 

Na pesquisa realizada, pode-se verificar que ao elaborar e aplicar o 

planejamento logístico, o fluxo ocorre naturalmente, ou seja, há o tempo incerto da 

devolução de equipamentos de obras finalizando e a saída para os novos contratos de 

obras que iniciarão. Entretanto muitas vezes não é possível se obter o ritmo ideal, para a 

empresa ser à prova de falhas, já que nem sempre há como prever esse fluxo nas obras. 

Observa-se também que a logística é imprescindível, quando se trata de obter um 

diferencial sobre seus concorrentes, já que atualmente o comércio eletrônico vem 

ganhando força, e neste contexto a logística se faz mais presente do que nunca, fazendo 

essa conexão entre locadores, montadores e clientes.  

Atualmente uma empresa que não utiliza a logística como uma das 

estratégias para melhorar seus negócios, tem uma grande chance de ser ‘engolida’ por 

outras empresas bem-sucedidas, não importando o ramo em que atua. Os consumidores 

estão cada vez mais exigentes, e as empresas precisam se adequar a esta nova 

realidade, estabelecer uma logística eficiente, que possibilite que a logística estabelecida 

pela empresa realmente funcione possibilitando deste modo o crescimento da mesma, 

bem como uma reputação que a consolide no mercado competitivo atual.  

Desta forma, pode-se concluir que a empresa de locação optou em realizar 

uma reestruturação a fim de se atualizar no mercado, e corrigir alguns erros que estavam 

afetando a vida financeira da empresa. Dentre esses se destaca a comunicação na falta 

de estoque, altos custos de frete em transferências entre filiais e atendimento ao cliente.  

Entretanto a pesquisa revelou que a empresa possui uma vasta experiência, 

já que está a mais de 45 anos no mercado e provou que sabe a hora exata de se 

reinventar, para não ficar para trás no mercado altamente competitivo.  
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